
Este prima oară când cumpăr de pe internet sau prima data cand fac o achiziție asa  
importantă. Cum pot avea încredere? Cum functioneaza site-ul și secțiunile sale? 

Site-ul Sc Comert ekn srl o companie activa din anul 2011, este un magazinul on-line 
de produse hidraulice ,industriale și diverse ,oferindu-va condiții de siguranță și de 

încredere pentru toti  clienții din România, sub controlul societății-mamă italiene, cu 
douăzeci de ani de experiență în producerea ,comercializarea produselor pentru 

sistemele hidraulice 

Site-ul nostru este destinat tuturor comercianților cu amănuntul și persoanelor  
private, preturile afisate sunt nete si  negociabile in functie de tipul de comenzi  si 

frecventa de comenzi de la firma noastra, contracte și acorduri între părți 

Site-ul este împărțit în trei secțiuni principale, prima include produse si componente 
hidraulice cea mai mare parte realizate în Italia, împărțite în diferite categorii, toate 

produsele sunt de o calitate foarte buna și cu  garanția de calitati ISO 
9001,produsele sunt conforme cu standardele de calitate si siguranță ale UE 

În diferitele secțiuni ale site-ului nostru produsele vândute cum ar fi componente 
hidraulice, accesorii industriale și agricole, majoritatea sunt fabricate în Italia iar 
restul fabricate în UE cu standarde de înaltă calitate, fiabilitate și certificare CE. 

garantate conform legilor europene. 

 

Asigurăm asistență tehnica rapidă și avem în stoc diferitele piese de schimb ale 
componentelor noastre plus garanție, pentru componentele electrice garantia este 
de 6 luni și pe componente mecanice de un an, garanția fiind întotdeauna valabilă 

pentru defectele companiei și nu pentru neglijența clientului care trebuie să 
dovedească în urma întreținerii instrucțiunilor de asamblare și a utilizării corecte a 

componentelor, părțile uzurii normale sau spargerea accidentală care nu se 
datorează companiei noastre după utilizarea componentelor de către client sunt 

excluse din garanție. 

 

Făcând clic pe produs acesta  poate fi adăugat la coșul de cumparaturi care va fi 
calculat automat total , puteți alege metoda de plată și modul de livrare, dupa care  
ve-ti fi  contactati pentru a oficializa comanda și a face livrarea 12-24 ore .De obicei 

produsele prezentate pe site se afla in stoc  la depozitul din Cășeiu 



Preturile expuse sunt cu TVA? 

Nu.Prețurile  tuturor produselor publicate sunt fara TVA, acestea se adresează în 
principal companiilor asa ca  preferam sa fie clar despre preturile publicate, dar la 
momentul achiziției în coșul de cumparaturi se va calcula suma netă plus TVA-ul și 

comanda totală. Preț net + TVA 19% 

De ce sunt prețurile voastre atât de mici în comparație cu cele din zona mea? 
Produsele sunt originale? 

Produsele sunt originale si noi,  preturi sunt mici  prin acorduri de exclusivitate care 
avem cu producatori  pe distribuție in România și achizitia se face direct de la  ei fara 
intermediar sau mai multe trecere,direct Producator/Firma Noastra/Client Final de 
asemenea, gestionam transporturile si stocul  optimizandu-le, in final avem decis să 

deținem si adosul comercial scăzut, deoarece vrem să avem o relație de durată 
onesta și bazata pe incredere cu clienții noștri. 

Produsele au garanție? Putem schimba produsele? 

Da. Toate produsele publicate  sunt acoperite în garanție, în cazul în care produsul 
nu respectă specifice tehnice sau nu funcționeaza, va fi trimis înapoi la firma noastra 

unde este controlat si schimbat gratuit. Nu recunoaștem niciun fel de daune  sau 
ruperi cauzate asupra produsului în timpul utilizării sau montajului.Va asiguram că 
toate produsele atunci când ne ajung de la producător sunt testate și inspectate de 
către noi, impreuna cu acestia vom încerca să menținem o calitate și un nivel ridicat 

de servicii , filozofia noastra este satisfactia clientului! 

 

Noi acordam o atenție sporita la fiecare pachet cu marfa , în caz de deteriorare în 
timpul transportului vă rugăm să anunțați imediat compania sc comert ekn srl, care   
după verificare prealabila  va schimba produsul / produsele. Noi nu răspundem de  

daune sau neglijență care rezultă de la client. 

 

 

Ce metode de plată se pot aplica? 

Plata anticipata prin banca la primirea facturi pe e-mail 



Plata numerar la livrare 

Plăța  numerar la magazinul / depozitul nostru 

Alte tipuri de plată convenite  pentru clienții fixi. 

Efectuati instalarea produselor?Realizati utilaje? 

Nu. Compania noastra vinde exclusiv produsele publicate, dar oferim informații 
tehnice despre instalare și instrucțiuni pentru construirea de ansambluri. În 

sectiunea  cataloage tehnice noi oferim cataloage pdf pentru toate produsele 
noastre care contin instalarea  și utilizarea adecvată a acestora precum si diferite 

calcule 

Expediati in toata Romania? 

Da. Compania noastra livreaza toate produsele publicate prin curieri naționale cu 
livrare la domiciliul clientului pe întreg teritoriul național, sau sediul  din  diferitele 

puncte de lucru ale curierilor 

Sunt o persoana fizica .Pot cumpara de la voi? 

Da. De fapt, ne-ar dori să  precizam că acest depozit  este dedicat atat persoanelor 
fizice cat si comercianților cu amănuntul, ateliere etc ,evident preturile sunt 

negociabile  în funcție de volumul de comenzi și clienții permanenți. 

Produsele publicate sunt noi? 

Da. Toate produsele sunt noi si sunt livrate cu ambalajul original plus  adaos de 
protecție care se aplică pentru transport. 

Nu am obisnuit sa fac  cumpărături on-line și nu știu să folosească site-ul. Cum pot 
face? Suport? 

Pentru orice întrebări sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați la numerele de 
telefon 0787-574170 sau 0264-229032 ,prin e-mail la comertekn@yahoo.com 

sau comertekn@gmail.com în cele din urmă va rugam să ne viziteze persoanal  la 
Cășeiu jud.Cluj 407155 136d zona Industriala comuna Caseiu (langa Dej) . 

Dacă imi schimb idea cu privire la achiziția mea după ce a primit-o și vreau să o 
schimb? 



În general, vă recomandăm să fim atenți și să ne sunați înainte de a comanda și 
decide cu privire la tipul de produs, dar, în general, compania noastră încearcă să 
înțeleagă și să satisfacă clientul, asigurăm schimbarea produsului în cazul în care 
acesta cumpără altul ,transportul se face pe propria cheltuială  și după testul de 

integritate va vom trimite noul/noile produse. 

Cat costa expeditia? 

Costurile de expediere variază în funcție de curier, greutatea și locul de expediere și 
vor fi furnizate înainte de expediere, pentru comenzi cu valore netă mai mari sau 

egale cu 3000 Ron net oferim  transport  gratuit in toata România 

In cat timp o sa primesc produsul comandat? 

Timpul de livrare în cazul în care produsul nostru este pe stoc  în 12-24h,de aici totul 
depinde de curierul ales in functie de  circumstanțe neprevăzute poate sa dureze 

mai mult ,de obicei, într-o zi se livreaza la client. 

 

Pot cumpara produsele de la depozitul vostru? 

Da. Vei putea alege in timpul comenzii daca  vreti sa primiti  produsele la domiciliu 
sau alegetile  direct de la Cășeiu jud.Cluj 407155 zona Comuna Cășeiu Zona  

INDUSTRIALA 136d. 

Trebuie să mă înregistrez pentru a comanda un produs? 

Nu. Nu este nevoie sa faci nici in registrare, dar la comanda trebuie  lasate date 
exacte,complete pentru expediere și informații de facturare precum și numărul de 

telefon pentru ca curierul sa poate face livrarea. 

. 


